
 
 این است عقیده ما 

  و این است منهج ما           
  
 

إن احلمد هلل حنمده و نستتعینه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده اهلل 
فال مضل له و من یضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شریک له و نشهد أن حممداً 

 .عبده و رسوله
ِلُمونَ  َوأَنُتم ِإلَّ  َتُموُتنَّ  َولَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  الّلهَ  ات َُّقوا   آَمُنوا   الَِّذینَ  أَیَها یا}  :،االیة( عمران ال) ...{مُّس 
201 
از اهلل آنگونه که ترسیدن از او شایسته است، برتسید و منریید ! ای کسانیکه امیان آورده اید:رمجهت

  .مگر اینکه مسلمان باشید
ا} ِلح  َلُكم  َأع َماَلُكم  َویَ غ ِفر  َلُكم  ُذنُوَبُكم   ،یَا أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ و لا َسِدیدا ُیص 

 .02-00 :االیة االحزاب،...{َوَمن  یُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقد  فَاَز فَ و زاا َعِظیماا
بگویید، تا اهلل  ( وحق ) از اهلل برتسید، و سخن درست ! ایدای کسانیکه امیان آورده : ترمجه

کارهایتان را برای تان اصالح کند، و گناهان تان را بیآمرزد، وهرکس که از اهلل و رسول اش اطاعت کند، 
 .یقیناً به کامیابی عظیمی نائل شده است

ُهَما رَِجالا  یا أَیَها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذی َخَلَقُكم  ِمن  }  َها َزو َجَها َوَبثَّ ِمن   نَ ف ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن  
َر َحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلیُكم  رَِقیباا  .  2:اآلیة :الننساء ...{َكِثیراا َوِنَساءا َوات َُّقوا اللََّه الَِّذی َتَساَءُلوَن بِِه َواْل 

از او ( نیز ) مشا را از یک تن آفرید، و مهسرش را از رب تان برتسید، آن کسیکه ! ای مردم: ترمجه
آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، و از اهلل برتسید آن ذاتیکه بنام او از مهدیگر 

بیگمان اهلل مهواره بر مشا . پیوند خویشاوندی بپرهیزید( گسسنت ) از ( و مهچننی ) درخواست میکنید، 
 .تمراقب و نگهبان اس

 
 :و بعد

، و بیان حال ما است، و توضیح در «  تنظیم القاعدة در سرزمین رافدین »این عقیده و منهج 
میباشد که به آن تسلیم شده امی  متعالقرار دارمی، و آن دین اهلل  مورد آنچیزی است که ما امجاعاً بر آن

 .میپردازمیو بر اساس آن دوستی و دمشنی میکنیم و خباطر آن به قتال و جهاد 



 
 : و طلب کمک و نصرت از وی میگویم بعد از حمد و ستایش اهلل متعال

 
ای مهه کائنات بوده و جز رو و حکمرب و مالک  ،امیان آورده امی که اهلل ذات بلند مرتبه و با عظمت

اله و رب، و معبودی برحق نیست، به توحید و واحدنیت او مهانطوریکه آنرا برای خویش ثابت   چاو هی
گردانیده است امیان آورده امی، و شرک را به مهان شایسته گی که خود نفی کرده است نفی میکنیم، و 

نیست و او یگانه و ال شریک میباشد، و شهادت  معبودی برحق جز اوهیچ اله و شهادت میدهیم که 
ردد و به شروط میدهیم که مهنی اولنی دین و آخرین آن، و ظاهر و باطن آن است، کسیکه به آن قائل گ

مسلمان است، و آن کسیکه آنرا اداء مناید  اش آن التزام داشته باشد و حق آنرا بگونه ای شایسته
رعایت نکند و مرتکب یکی از نواقض شروط ال إله إال اهلل گردد، پس او کافر بوده هرچند دعوی اسالم 

 .را برخویش بنماید
 

هستی از آن این رمانروائی مهه فو بوده،  گرداننده جهانو امیان آورده امی که اهلل متعال مهانا خالق و  
، و او بر هر چیز تواناست، اول و آخر و پیدا و پنهان آن اوستاز  تنها ت و سپاس و ستایشاوس

از هیچ یک امساء و صفات که اهلل متعال  انند او نیست و او شنوا و بیناست؛اوست، هیچ چیزی به م
که در قرآن و سنت صحیح وارد    ، و آنرا به مهان شکل اشبرای خویش ثابت کرده است انکار ندارمی

 .ویل و تعطلیل بر او ثابت میسازمی، و به آن امیان دارمیاست بدون کیفیت و متثیل و تأ گردیده
 
 و انس از – خملوقات مهه بسوی اهلل نبی و فرستاده وسلم علیه اهلل صلی حممد که امی آورده امیان و
 برای که مواردی مهه در اش تصدیق و بوده، الزم ورام مجیع در وی از اطاعت و پریوی و است، – جن
ِمُنونَ  ل َورَبِّكَ  َفال}: دارمی التزام حقش در متعال اهلل قول این به و میباشد، واجب است رسانیده ما  یُ ؤ 

نَ ُهم   َشَجرَ  ِفیَما ُیَحكُِّموكَ  َحتَّى  َوُیَسلُِّموا َقَضی تَ  ِممَّا َحَرجاا  أَن  ُفِسِهم   ِفي َیِجُدوا ل ثُمَّ  بَ ی  
ِلیماا   . 56/،النساء{َتس 

و به رب تو سوگند كه آنان مؤمن بشمار منی آیند تا تو را در اختالفات و در گریی ! اما نه : ترمجه
های خود به داوری و قضاوت نطلبند و سپس تنگی ای در دل های خویش نسبت به این قضاوت 

 .باشند( حكم و فیصله تو ) نداشته و كاماًل تسلیم 
 



، هرگز از اوامر اهلل سرکشی منی کنند، و امیان دارمی که مالئک بنده گان شایسته و گرامی اهلل هستند
اهل  وست میدارند، و با کفر و شرک وو به آنچه دستور داده میشوند اجنام میدهند، امیان و اهل آنرا د

 .آن بغض و دمشنی میورزند
 

تعظیم  بوده و خملوق نیست، وات او الم اهلل، و صفتی از صفو امیان دارمی که قرآن حرفاً و معناً  ک
 .الزم بوده و پریوی از آن و حتکیم و تطبیق احکام آن فرض میباشد برما آن

 
اولنی شان آدم علیه السالم و آخرین شان حممد صلی و به متامی انبیاء و رسوالن اهلل امیان دارمی، 

یام توحید از جانب رب یکدیگر بوده، و خباطر رسانیدین پ، مهه شان برادران حمبوب است اهلل علیه وسلم
 .انگیخته شده اند العاملنی بسوی اهل زمنی

مهانا وحی ثانی است، و توضیح و تفسری  رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و امیان دارمی که سنت
هر کسی که  –قرآن میباشد، بنًا آنچه از سنت نزد ما صحیح ثابت گردد در مقابل قول هیچ کسی 

 .اجتناب میکنیم( صغریه و کبریه آن ) ، و از متامی انوا  بدعت از التزام به آن عقب منریومی –باشد 
و دوست داشنت نبی صلی اهلل علیه وسلم فرض و اولی بر دوستی هر انسان دیگر بوده، و بغض و  
کینه با او صلی اهلل علیه وسلم کفر و نفاق میباشد، و بر مبنای حمبت با او اهل بیت اش را دوست 

 .دارمیشنت ایشان افراط و تفریط روا منیام میکنیم و در دوست دامیدارمی و ایشانرا احرت 
 

و به این باور میباشیم که مهه ایشان عادل بوده اند، و جز به صحابه راضی هستیم،  و از مهه ای
نفاق میشمارمی، و  رانیکی ازیشان یاد منی کنیم، و دوستی ایشان نزد ما واجب و بغض و دمشنی با ایشان

دست بر میدارمی و سکوت اختیار میکنیم، زیرا  ه است،الفات که میان شان واقع شداز قضاوت در اخت
 .و در هبرتین قرن زندگی میکردند ،متأول بوده اندایشان در آن حوادث 

 
از جانب اهلل امیان دارمی، و اهلل را صاحب اختیار و اراده مطلق در خری و شر  و قدر قضاء و و به

هرچه را خبواهد موجود میشود، و هر آنچه را خنواهد موجود منیشود، و متامی امور میدانیم، و اینکه اهلل 
بنده گان صاحب اختیار در افعال شان بعد از اذن و و اهلل خالق افعال بنده گان است، مهچنان اینکه 

 .از رمحت و فضل و عدل منیباشدخارج اجازه اهلل میباشد، و قضاء و قدر او سبحابه و تعالی 



 
ه مت های آن حق است، از مستحقنی عذاب هرکه را اهلل خواستو امیان دارمی که عذاب قرب و نع

به مهان ( سؤاهلای منکر و نکری ) میبخشد، و به فتنه قرب  ه باشدعذاب میکند، و هرکه را خواست باشد
یُ ثَبُِّت اللَُّه }: شکل که نبی صلی اهلل علیه وسلم برای ما خرب داده است، با تفصیل این آیت امیان دارمی

َعُل اللَُّه َما َیشَ الَِّذیَن آَمُنوا  ِخَرِة َوُیِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمیَن َویَ ف  ن  َیا َوِفي اْل  ِل الثَّاِبِت ِفي ال َحَیاِة الدُّ ، {اءُ بِال َقو 
 .10/ابراهیم

( هم ) در زندگی دنیا و ( کلمه توحید ) اهلل کسانی را که امیان آورده اند، با گفتار ثابت : ترمجه
می دارد، و ستمکاران را گمراه می سازد، و اهلل هرچه خبواهد اجنام ( قدم  و ثابت) آخرت پایدار 

 .میدهد
 

و به بر انگیخته شدن بعد از مرگ و روز آخرت امیان دارمی، و مهینطور به پیش شدن اعمال بنده  
و پل ( کوثر ) و حوض ( ترازوی اعمال خری و شر ) گان به اهلل متعال، و به روز حساب و میزان 

 .امیان دارمی و حق بودن جنت و آتش جنهم صراط،
 

و به عالمات قیامت امیان دارمی، آن عالمات و نشانه های که از نبی صلی اهلل علیه وسلم با سند 
از هنگام پیدایش آدم علیه السالم تا برپائی قیامت صحیح به ما رسیده است، و امیان دارمی به اینکه 

دجال میباشد، و مهچنان به نزول عیسی علیه السالم بعنوان برپا کننده  بزرگرتین فتنه مهانا فتنه مسیح
 .عدالت در سراسر زمنی، و بازگشت نظام خالفت راشده بر منهج نبوت امیان دارمی

را به شفاعت شفاعت کننده گان از جنهم ( گنهکار ) و امیان دارمی، اینکه اهلل مؤمننی و مؤحدین 
 .که بعداز اجازه و رضایت اهلل برای اهل آن داده میشود  بریون میکند، و شفاعت حقی است

 
در روز ( جایگاه ستوده ) و به شفاعت نبی صلی اهلل علیه وسلم، و اینکه او صاحب مقام حممود 

 .قیامت است امیان دارمی
 

قلب، اقرار با اعتقاد با  قول و عمل و نیت است، و حمل آن عبارت از و اعتقاد دارمی، که امیان
 .و از یکدیگر جدا و قابل انفکاک نیستندزبان، و عمل با جوارح یا ارکان، میباشد، 



 
شناخت و معرفت اش و علم و  و عمل آنست، طوریکه قول قلب و اعتقاد قلب مهانا، قول

 .میباشد( ... ترس و امید ) تصدیق اش است، و از اعمال آن؛ حمبت و خوف و رجاء 
 

با اطاعت از اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم زیاد و با اجنام معاصی و گناهان کم و امیان 
میشود، و امیان دارای شعبات میباشد مهانطوریکه نبی صادق صلی اهلل علیه وسلم خرب داده است، که 

 اهم و از و ادنا ترین آن دور کردن خس و خاشاک از راه میباشد،« ال إله إال اهلل »اعلی ترین آن کلمه 
شعبه های امیان، که اصل امیان بوده و امیان با وجود آن وجود پیدا میکند و با زوال آن ازبنی مریود، مهانا  
کلمه توحید ال إله إال اهلل و برپائی مناز است، که با ترک آن اصل امیان زوال پیدا میکند، و مهچنان سائر 

نقصان پیدا میکند، مبانند؛ زنا و  ال امیان شخصواجبات و لوازم امیان، که با ارتکاب یکی از آهنا کم
 .وغریه... نوشیدن مخر و سرقت اموال 

 
چون زنا و  –و هیچ یک از مؤحدین را که بطرف قبله مسلمانان مناز میگذارد به سبب گناهان 

ما در  و سخن تکفری منی کنیم، تا زمانیکه آنرا حالل ندانند، و موقف –... نوشیدن مخر و سرقت 
 .فریط و جفاء مرجئه استباب امیان و کفر در میان غلو خوارج، و ت

 
اعتقاداً،  اصغر، و حکم آن بر باالی هر یک از مستحقنی آن که و مهانا کفر دونو  میباشد، اکرب و

بشکل معنی آن، و  راقواًل، و عمالً این استحقاق را کسب منوده باشد واقع میشود، اما تکفری یکی ازیشان
ط تکفری و موقوف به اثبات شرو  (به مانند کفار و مشرکنی ) بودن او در آتش جهنم  حکم به جاویدان

نصوص وعد و وعید و تکفری و تفسیق را علی االطالق بشکل عام آن محل  موانع آن میدانیم، وانتفاء 
 نکسی بشکل معنی آن این احکام را حکم منی کنیم، تا زمانیکه مقتضی تکفری ایشاهیچ   میکنیم، و بر 

 .و نه هم با شک و ظن، و شبهات کسی را تکفری میکنیم موجود گردد، تعارضهیچ نو   بدون
 

ام کسانریاکه اهلل و رسول اش تکفری کرده است تکفری مینمامی، و هرکسیکه بغری از اسالم دینی را و مت
 اما –برابر است که حجت برایشان رسیده باشد یا اینکه نرسیده باشد  –پذیرفته است کافر میباشد 

عذاب آخرت هیچ کسی را فرا منیگریید تا آنکه حجت بروی نرسیده و قامی نگردیده  اعتقاد دارمی که
َعَث َرُسولا }:باشد، مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید بِیَن َحتَّى نَ ب    .26: ، اإلسراء{َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 .ز غذاب خنواهیم کرد، مگر آنکه فرستاده ای بفرستیمو ما هرگ: ترمجه
 



نشده نواقض اسالم  مرتکب نطق به شهادتنی میکند و اسالم را از خویش ظاهر میسازد، وو آنکه 
برادر مسلمان خویش رفتار میکنیم، و هنان اش را به اهلل تعالی واگذار مینمامی، و آنکه  است، با او چون

یعنی احکام اسالم را ) ظاهر بسازد احکام اهل آنرا باالیش جاری میدارمی  ی را از خویشا شعائر دین
میباشد، ،  پس امور مردم بر ظاهر شان موقف ( ی کفارمه را بر باالباالی مسلمانان، و احکام اهل ذ

 .است و پوشیده امور هنان و تنها اهلل است که آگاه از
 

 .است دارتداشرک و روافض نزد ما طائفه و 
 

و برین اعتقاد هستیم که هرگاه در سرزمینی قواننی کفر نافذ باشد، و یا اکثریت و غلبه حاکمیت از 
احکام کفر بغری از احکام اسالم باشد، آن دیار و سرزمنی، دار و سرزمنی کفر است، و این امر مستلزم 

ی و حاکمیت کفار و مرتدان و سلطه ایشان منیباشد، و عدم دولت اسالم ن دیارری اهل و ساکننی آتکف
 نیست، و نه هم قائل به سخنبر باالی مسلمانان و سرزمنی ایشان باعث بر عدم اسالم و امیان شان 

اصل در مردم بصورت عموم کفر است؛ بلکه مردم هریک : هستیم، که میگویند خوارج غلو کننده گان
 .ضی شان مسلمان و بعضی دیگرشان کافر هستندنظر به حالت که در آن قرار دارند بع

 
با اختالف و تنو  پرچم ها و شیوه ها و ( الُعلمانیة ) و برین باور و اعتقاد هستیم که سیکوالریسم 

کفر صریح و  –( دمیوکراسی ) ی و رائی، وطن پرستی، کمونستی، و بعثچون قوم گ –مکاتب اش 
 .میباشد( و توحید ) خروج از ملت اسالم و  با اسالم،ر بوده، و در تناقض آشکا
 

* * * 
 و اینست منهج ما 

 
و کسانیکه به نیکی ) دالل نزد ما؛ قرآن و سنت به فهم سلف صاحل در قرون ثالثه اول اصول است

 .است( ازیشان تا روز قیامت پریوی میکنند 
 

 .فاسق و فاجر و مستور احلال مسلمان جواز میدهیم نیکوکار و و مناز را در عقب هر
 



و جهاد تا روز قیامت ادامه دارد، عم ازینکه امام و امری عام برای مسلمانان موجود باشد و یا 
ی سبب تأخری و تعطیل نباشد، و یا اینکه امام ظامل و ستمگر باشد، و عدم موجودیت امام و غیابت و 

غنیمتی بدست ، زیرا مصلحت جهاد با تأخری در اجنام آن ازبنی مریود، و چون در جهاد جهاد منیگردد
ر میگردد، و بر هر مسلمان و مؤمن الزم است تا دتقسیم جماهدین افتد، میان اهل آن به موجب شر  

 .هرچند تنها باشد مقابل دمشنان اهلل تعالی جبنگد
 

و خون مسلمانان و مال و شرف و ناموس شان نزد ما حرام است، هیچ یک از آهنا را مباح منی 
 .ح گردانیده، و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم هدر مشرده استارمی جز آنچه را که شریعت مبا مش

 
د، آنوقت جهاد فرض عنی ناسالم باالی حمرمات مسلمانان جتاوز کن کفار در داخل مرز هایاگر   و

جائز نیست، و بقدر امکان و توانائی باید  حمدود ساخنت این فرض میگردد، و گذاشنت هیچ شرطی برای
امری واجب و الزمی تر از دفع آن دمشن متجاوز که میخواهد دین و جتاوز دمشن دفع گردد، زیرا هیچ 

 .انان را فاسد گرداند منیباشدای مسلمدنی
 

با مرتدین نزد ما  و کفر ارتداد به امجا  شدیدتر و غلیظ تر از کفر اصلی است، لذا قتال و جهاد
 .قتال با کفار اصلی میباشد اولی و خنست نسبت به

 
کافری منعقد منیگردد، و مهچنان هرگاه کفری از امام و امری   برای هیچ( و امارت ) و امامت 

مسلمانان قیام و بر آنگاه مشاهده گردد، والیت و اطاعت اش بر باالی مسلمانان ساقط میگردد، و 
 .ن و عادل واجب استمسلماو امری ب امام نص ، وخروج بر علیه وی، و خلع او

 
حجت و و  جهاد ما با مششری، با هدایت قرآن، و یاری مششری ممکن است، بناً تنها و برپائی دین 

 .میباشدقرآن بیان 
رد کند، و یا بر علیه ند، و یا بر دین ما طعن واغری از دین اسالم دعوت ک را بسویو هرکسیکه ما 

 .دارد، پس او دمشن حمارب ماست ما مششری بلند
اجتما   و هرگونه اختالف و فرقه گرائی و حتزب را رد میکنیم، و مهگی را بسوی وحدت کلمه و

 .واحد دعوت مینمامی
 .کنیمنهکار منیشمارمی و از وی دوری اختیار منیو هیچ مسلمانی را در مسائل اجتهاد، گ

 



 .حتت پرچم واحد قائل هستیم –خصوصاً جماهدین  –و به وجوب اجتما  امت 
 

 انبر عجم فضلیت ندارد جز به تقوی، و خون مسلمان لمانان امت واحدی هستند، هیچ عربو مس
و از اسم های که  بایکدیگر برابر است، و در به سر رسانیدن عهد و ذمه ادنا ترین شان باید کوشید،

 .اهلل متعال ما را به آن مسمی کرده است احنراف منیکنیم
 

و با دوستان و اولیاء اهلل مواالت میکنیم و ایشانرا نصرت و یاری میدهیم، و با دمشنان اهلل معادات  
لت غری از ملت اسالم اعالن برائت ، و از هر مو میجنگیم بغض و کینه میورزمیکرده و با ایشان 

و  یکرده، و مهواره متمسک به هدایت قرآن و سنت میباشیم، و بیزار از هرگونه بدعت و گمراه  دمشنیو 
 .اهل آن و راه جمرمان هستیم

 

* * * 
امی و خباطر آن مهنی است عقیده ما، و منهج ما، و این دین و راه ماست، بر اساس آن مجع شده 

 .میجنگیم
 

هدایت، ثبات، و لزوم این عقیده و منهج را تا هنگامیکه مرگ ما را فرا مریسد مسألت  از اهلل متعال
پرچم توحید و سنت، و دمشنان و دارمی، و میخواهیم که ما را فاحتان این سرزمنی و بلند گرداننده گان 
 .حماربان شرک و بدعت گرداند

 
 ینا حممد و علی آله و صحبه أمجعنیو صلی اهلل علیه نب

 جملس شرعی تنظیم القاعده در سرزمنی رافدین، قیادت تنظیم القاعده در سرزمنی رافدین
مهواره بر اساس منهج اسامة  مهانطوریکه که بود و دولت اسالمی –اهلل شهادت ایشانرا قبول فرماید  

 تنویة.باقی خواهد ماند.. و الزرقاوی 
 

  
 
 


